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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego mający 

zastosowanie w elektrycznych urządzeniach napędowych. 

Silniki reluktancyjne należą do najbardziej niezawodnych i odpornych na czynniki środowiskowe 

elektrycznych urządzeń napędowych. Wysoka trwałość i niezawodność silników reluktancyjnych wyn i-

ka z prostej budowy wirnika, który nie posiada uzwojeń w części wirnikowej oraz elementów komuta-

cyjnych w sąsiedztwie wirnika. Wykonany z jednorodnego materiału wirnik silnika charakteryzuje się 

dużą wytrzymałością mechaniczną. Silniki reluktancyjne zazwyczaj wyposaża się w elektroniczne 

obwody komutacyjne, które korzystnie umieszcza się poza korpusem silnika. Sterowanie elektronicz-

nym obwodem komutacyjnym, zwłaszcza w urządzeniach dużej mocy, realizuje się w oparciu o czuj-

niki magnetyczne umiejscowione na statorze. Funkcje tę mogą pełnić naprzemiennie uzwojenia robo-

cze silnika reluktancyjnego. 

Z polskiego zgłoszenia patentowego nr P-393329 znany jest sposób sterowania przełączalnego 

silnika reluktancyjnego, który polega na tym, że poprzez śledzenie wartości zmian indukcyjności uzwo-

jenia pomiarowego, które wyrażone są w postaci trzeciego bieżącego parametru czasowego, dokonu-

je się określenia położenia wirnika względem stojana a także pomiaru prędkości obrotowej wirnika, 

przy czym w momencie zrównania wartości trzeciego bieżącego parametru czasowego z wartością 

drugiego, wcześniej ustalonego, stałego parametru czasowego przenosi się proces wyznaczania trze-

ciego bieżącego parametru czasowego na kolejne uzwojenie, ponadto mierzy się okresy czasowe 

pomiędzy kolejnymi momentami zrównania wartości trzeciego bieżącego parametru czasowego  

z drugim parametrem czasowym i w oparciu o te pomiary wyznacza się czwarty bieżący parametr 

czasowy, który jest miarą prędkości obrotowej. Następnie z bloku pamięci odczytuje się wartość zada-

nego czasu wyprzedzenia dla ostatnio zmierzonego czwartego parametru czasowego i aktualnej war-

tości prądu roboczego, po czym odejmuje się od wartości czwartego parametru czasowego odczytaną 

wartość czasu wyprzedzenia i w oparciu o tak określony piąty parametr czasowy ustala się czas kolej-

nego przełączenia uzwojeń roboczych, który odmierza się od momentu ostatniego zrównania drugiego 

i trzeciego bieżącego parametru czasowego, przy czym w dalszym ciągu, przełączeń uzwojeń pomia-

rowych dokonuje się w momentach zrównania drugiego i trzeciego parametru czasowego. 

W wymienionym sposobie sterowania wartość indukcyjności, która służy do wyznaczenia poło-

żenia kątowego wirnika względem stojana, wyznacza się poprzez pomiar sumy czasu narastania do 

ustalonej wartości zadanej po przekroczeniu, której następuje zmiana polaryzacji napięcia pomiaro-

wego dołączonego do uzwojenia i następnie czasu opadania prądu w uzwojeniu pomiarowym do zera. 

Ponieważ prąd płynący przez uzwojenie pomiarowe wytwarza również strumień magnetyczny, który 

nie jest skorelowany ze strumieniami uzwojeń roboczych, powoduje to niekorzystne modulacje mo-

mentu obrotowego silnika. Modulacje te są najsilniejsze wówczas, gdy czas narastania prądu w uzwo-

jeniu pomiarowym wydłuża się wskutek zbliżenia nabiegunnika rotora do nabiegunnika uzwojenia 

pomiarowego. Ponieważ przełączenie uzwojeń pomiarowych następuje w momentach gdy nabiegun-

nik rotora znajduje się pomiędzy sąsiednimi nabiegunnikami statora, korzystne jest zmniejszenie 

szczytowych wartości prądów dla tych momentów w których nabiegunniki rotora i uzwojenia pomiaro-

wego są zbliżone lub pokrywają się. Sposób sterowania według wynalazku umożliwia zminimalizowa-

nie wpływu momentu od uzwojeń pomiarowych na moment obrotowy wytwarzany przez uzwojenia 

robocze. 

Istota sposobu sterowania polega na tym, że ustala się dodatkowy parametr czasowy, który 

określa maksymalny przedział czasowy dla cyklu pomiaru czasu narastania prądu w uzwojeniu pomia-

rowym, następnie cyklicznie dokonuje się pomiaru czasu narastania prądu do zadanej wartości pro-

gowej i jeżeli zadana wartość prądu w uzwojeniu pomiarowym zostanie osiągnięta w czasie krótszym 

niż przedział czasu ustalony przez dodatkowy parametr czasowy to za pośrednictwem przełącznika 

zmienia się polaryzację uzwojenia pomiarowego i kontynuuje się proces pomiarowy, a za pośrednic-

twem bloku kontroli oblicza się wartość sumy czasu narastania i opadania prądu w oparciu o którą 

określa się momenty przełączenia uzwojeń roboczych silnika, które dokonuje się za pośrednictwem 

bloku komutacyjnego. Jeżeli w przedziale czasu ustalonym przez dodatkowy parametr czasowy war-

tość prądu w uzwojeniu pomiarowym nie osiągnie zadanej wartości progowej to za pośrednictwem 

przełącznika zmienia się polaryzację uzwojenia pomiarowego, a następnie, po spadku prądu do zera, 

rozpoczyna się kolejny cykl pomiaru czasu narastania prądu do zadanej wartości progowej i w zależ-

ności od jego wyniku albo kontynuuje się proces pomiarowy i oblicza się, za pośrednictwem bloku 
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kontroli, wartość sumy czasu narastania i opadania prądu w oparciu o którą określa się momenty prze-

łączenia uzwojeń roboczych silnika, albo zmienia się polaryzację uzwojenia pomiarowego, a następ-

nie, po spadku prądu do zera, rozpoczyna się kolejny cykl pomiarowy. 

Zaletą zaproponowanego sposobu jest zmniejszenie wartości momentu, wytwarzanego przez 

prąd płynący w uzwojeniach pomiarowych, który zakłóca moment obrotowy wytwarzany przez uzwo-

jenia robocze, ponieważ nie jest skorelowany z momentem wytwarzanym przez uzwojenie robocze. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia blokowy schemat układu sterującego silnikiem reluktancyjnym, fig. 2 przedstawia po-

przeczny przekrój silnika reluktancyjnego posiadającego cztery pary biegunów stojana i wirnik wypo-

sażony w trzy pary biegunów. 

Układ sterujący silnikiem reluktancyjnym ma blok kontroli 3, blok sterowania 5, blok komutacyj-

ny 6, blok pomiaru prądu 4, blok pamięci 7 oraz blok pomiaru czasu 1. Sygnał z głównego bloku kon-

troli 3 poprzez blok sterowania 5 steruje blokiem komutacyjnym 6 do którego dołączono cztery uzwo-

jenia stojana US1, US2, US3, US4, ponadto do bloku komutacyjnego 6 doprowadzono: napięcie zasi-

lające UZ oraz napięcie pomiarowe UP. Napięcie pomiarowe UP doprowadzono do bloku komutacyj-

nego 6 poprzez przełącznik 2 oraz blok pomiaru prądu 4. Blok pomiaru prądu 4 połączony jest także 

z głównym blokiem kontroli 3, który steruje także przełącznikiem 2 oraz blokiem pomiaru czasu 1. 

Pierwszy stały parametr czasowy dla impulsu prądowego uzwojenia pomiarowego wyznacza 

pomiar sumy czasu narastania do zadanej wartości progowej i czasu opadania prądu do zera, gdy 

uzwojenie pomiarowe znajduje się w jednakowej odległości od sąsiednich biegunów wirnika. 

Drugi stały parametr czasowy określa stała wartość zapisana w bloku pamięci, która korzystnie 

jest nie większa od pierwszego stałego parametru czasowego o kilkanaście procent i niemniejsza 

o kilka procent. 

Trzeci bieżący parametr czasowy określa sumę czasu narastania prądu do zadanej wartości 

progowej i czasu opadania prądu do zera, dla aktualnej pozycji wirnika względem stojana. 

Czwarty parametr czasowy jest miarą prędkości obrotowej silnika. Określa on okresy czasowe 

pomiędzy kolejnymi momentami zrównania wartości trzeciego bieżącego parametru czasowego 

z drugim stałym parametrem czasowym. 

Piąty parametr czasowy określa moment przełączenia uzwojeń roboczych silnika względem 

ostatniego zrównania trzeciego bieżącego parametru czasowego z drugim stałym parametrem czaso-

wym. Jego wartość oblicza się w bloku kontroli 3 przez odjęcie od wartości czwartego parametru cza-

sowego zapisanej w bloku pamięci 7 wartości wyprzedzenia czasowego, które zależne jest od pręd-

kości obrotowej, czyli czwartego parametru czasowego. 

W procesie sterowania blok kontroli 3 za pośrednictwem bloku komutacyjnego 6 dołącza do 

jednego z uzwojeń stojana napięcie zasilania UZ, natomiast do kolejnego uzwojenia wybranego zgod-

nie z zamierzonym kierunkiem obrotów załącza napięcie pomiarowe UP. Polaryzację tego napięcia 

zmienia się jeśli upłynie czas dłuższy od dodatkowego parametru czasowego zanim prąd osiągnie 

ustaloną wartość progową. Zmiana polaryzacji napięcia pomiarowego UP następuje także za każdym 

razem, gdy wartość prądu pomiarowego przekroczy ustaloną wartość progową. Dopóki w wyniku po-

miaru indukcyjności uzwojenia, do którego zostało dołączone napięcie pomiarowe UP, trzeci bieżący 

parametr czasowy jest większy od drugiego stałego parametru czasowego dokonuje się cyklicznych 

pomiarów trzeciego bieżącego parametru czasowego i jednocześnie utrzymuje w stanie załączonym 

zasilane uzwojenie robocze. Jeżeli natomiast zmierzona wartość trzeciego bieżącego parametru cza-

sowego jest równa lub mniejsza od wartości drugiego stałego parametru czasowego to wówczas 

główny blok kontroli 3 za pośrednictwem bloku komutacyjnego 6 dokonuje przełączenia napięcia po-

miarowego UP do kolejnego uzwojenia wybranego zgodnie z zamierzonym kierunkiem obrotów silnika 

reluktancyjnego i jednocześnie utrzymuje w stanie załączonym uzwojenie robocze. Jednocześnie 

dokonuje się, za pośrednictwem bloku pomiaru czasu 1, pomiaru okresu repetycji momentów czaso-

wych, w których następuje zrównanie się wartości parametru trzeciego z wartością drugiego parame-

tru czasowego i na tej podstawie określa się prędkość obrotową wirnika. Na podstawie prędkości 

i aktualnej wartości prądu roboczego zadaje się optymalną wartość czasu wyprzedzenia dla załącze-

nia prądu roboczego do kolejnego uzwojenia roboczego. Kolejne momenty przełączenia uzwojeń ro-

boczych ustala się uwzględniając prędkość obrotową i przypisaną tej wartości prędkości optymalną 

wartość wyprzedzenia czasowego. W tym celu z zapisanej w bloku pamięci 7 tabeli danych odczytuje 

się wartość wyprzedzenia czasowego dla zmierzonej aktualnej prędkości obrotowej i aktualnej warto-

ści prądu roboczego, odejmuje tę wartość od wartości czwartego parametru czasowego i w oparciu 
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o tak obliczoną wartość piątego parametru czasowego ustala się moment kolejnego przełączenia 

uzwojeń roboczych począwszy od momentu ostatniego zrównania się wartości trzeciego parametru 

czasowego z wartością drugiego parametru czasowego. 

Przykład wykonania. 

W celu wyznaczenia pierwszego stałego parametru czasowego przyjęto wartość napięcia pomiaro-

wego UP równą 175 V, a wartość impulsu prądu pomiarowego ustalono na 1,6 A, przy nominalnej wartości 

prądu dla tego uzwojenia równej 24 A. Otrzymaną z obliczeń wartość pierwszego stałego parametru cza-

sowego równą 97 μs, pomniejszono do 95 μs i zapamiętano jako drugi stały parametr czasowy. 

Wartość dodatkowego parametru czasowego ustalono równą wartości drugiego parametru cza-

sowego. 

Przy założeniu, że wirnik W silnika obraca się z prędkością, która wymaga załączenia prądu ro-

boczego do uzwojenia silnika z wyprzedzeniem, przy takim położeniu wirnika W jak na fig. 2 oraz przy 

założeniu, że prąd roboczy został właśnie załączony do uzwojenia 3-3' i narasta w nim, a maleje  

w uzwojeniu 2-2', do uzwojenia 4-4' załącza się jednocześnie napięcie pomiarowe UP równe 175 V. 

Kontroluje się za pomocą bloku pomiaru prądu 4 czy w ciągu 95 μs, czyli w czasie równym dodatko-

wemu parametrowi czasowemu prąd osiągnął zakładaną wartość progową 1,6 A, jeśli nie, to zmienia 

się biegunowość napięcia pomiarowego UP na przeciwną. Po osiągnięciu przez prąd wartości równej 

zero ponownie powtarza się cykl załączenia napięcia pomiarowego UP do uzwojenia 4-4' i zmiany 

jego biegunowości jeśli prąd pomiarowy nie osiągnął zadanej wartości progowej 1,6 A przed upływem 

95 μs. Jeżeli prąd pomiarowy w badanym uzwojeniu 4-4' osiągnie zadaną wartość progową 1,6 A, to 

mierzy się trzeci bieżący parametr czasowy, czyli czas trwania impulsu prądu pomiarowego o zadanej 

wartości 1,6 A, który bezpośrednio po każdym zakończonym pomiarze, porównuje się z drugim stałym 

parametrem czasowym. Czynność ta jest wykonywana cyklicznie dotąd dopóki trzeci bieżący para-

metr czasowy jest większy od drugiego stałego parametru czasowego. 

Z chwilą zrównania się wartości trzeciego bieżącego parametru czasowego z wartością drugie-

go stałego parametru czasowego (tj. wtedy gdy, trzeci bieżący parametr czasowy stanie się równy lub 

mniejszy od drugiego stałego parametru czasowego) odczytana zostaje z bloku pomiaru czasu 1 war-

tość czwartego bieżącego parametru czasowego, czyli czasu, jaki upłynął od momentu poprzedniego 

zrównania wartości trzeciego i drugiego parametry czasowego. Tak określony czwarty parametr cza-

sowy jest miarą prędkości obrotowej wirnika, którego wartość jest odwrotnie proporcjonalna do pręd-

kości obrotowej wirnika. Następnie, od wartości zmierzonego w ten sposób czwartego bieżącego pa-

rametru odejmuje się zapisaną w bloku pamięci 7 wartość optymalnego czasu wyprzedzenia dla usta-

lonej prędkości obrotowej wirnika określonej przez wartość czwartego bieżącego parametru czasowe-

go i aktualnej wartości prądu roboczego. Różnica będąca wynikiem tego odejmowania jest piątym 

bieżącym parametrem czasowym, który wskazuje, po jakim czasie należy wykonać kolejne przełącze-

nie prądu roboczego z uzwojenia 3-3' do kolejnego uzwojenia wynikającego z zaznaczonego kierunku 

obrotów, czyli uzwojenia 4-4’ i tym samym pomiaru czwartego bieżącego parametru czasowego do 

kolejnego sąsiedniego uzwojenia 1-1’. 

Cykliczne wykonywanie pomiarów parametrów czasowych w kolejnych uzwojeniach stojana US 

przełączalnego silnika reluktancyjnego i w zależności od ich wyników włączanie prądu roboczego i prądu 

pomiarowego do odpowiednich uzwojeń stojana zapewnia jego poprawną pracę przy prędkościach obro-

towych dla których wymagane jest załączanie prądu roboczego z wyprzedzeniem czasowym. 

Dzięki ograniczeniu, przez zadany dodatkowy parametr czasowy, przedziału czasowego dla 

procedury pomiaru czasu narastania prądu w uzwojeniu pomiarowym, dla wybranych pozycji wirnika 

skrócone zostają okresy pomiarów prądów, co wpływa na ich szczytowe wartości. Tym samym ogra-

niczone zostają amplitudy stosunkowo wolnych oscylacji prądu w uzwojeniu pomiarowym, co sprawia, 

że amplituda zakłóceń momentu obrotowego wywołanego przez prądy uzwojeń pomiarowych zostaje 

ograniczona przy małych częstotliwościach modulacji. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego, w oparciu o parametry czasowei po-

legający na wyznaczaniu położenia rotora względem stojana poprzez pomiar indukcyjności jednego  

z uzwojeń stojana, której wartość wyznacza się poprzez cykliczne pomiary sumy czasu narastania 

i opadania prądu w aktualnym uzwojeniu pomiarowym, znamienny tym, że ustala się dodatkowy pa-
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rametr czasowy, który określa maksymalny przedział czasowy dla cyklu pomiaru czasu narastania 

prądu w uzwojeniu pomiarowym, następnie cyklicznie dokonuje się pomiaru czasu narastania prądu 

do zadanej wartości progowej i jeżeli zadana wartość prądu w uzwojeniu pomiarowym zostanie osią-

gnięta w czasie krótszym niż przedział czasu ustalony przez dodatkowy parametr czasowy to za po-

średnictwem przełącznika (2) zmienia się polaryzację uzwojenia pomiarowego i kontynuuje się proces 

pomiarowy, a za pośrednictwem bloku kontroli (3) oblicza się wartość sumy czasu narastania i opada-

nia prądu w oparciu o którą określa się momenty przełączenia uzwojeń roboczych silnika, które doko-

nuje się za pośrednictwem bloku komutacyjnego (6), natomiast jeżeli w przedziale czasu ustalonym 

przez dodatkowy parametr czasowy wartość prądu w uzwojeniu pomiarowym nie osiągnie zadanej 

wartości progowej to za pośrednictwem przełącznika (2) zmienia się polaryzację uzwojenia pomiaro-

wego, a następnie, po spadku prądu do zera, rozpoczyna się kolejny cykl pomiaru czasu narastania 

prądu do zadanej wartości progowej i w zależności od jego wyniku albo kontynuuje się proces pomia-

rowy i oblicza się, za pośrednictwem bloku kontroli (3), wartość sumy czasu narastania i opadania 

prądu w oparciu o którą określa się momenty przełączenia uzwojeń roboczych silnika, albo zmienia się 

polaryzację uzwojenia pomiarowego, a następnie, po spadku prądu do zera, rozpoczyna się kolejny 

cykl pomiarowy. 

 

 

Rysunki 
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